
De fyra nordliga läkemedelskommittéerna anordnar Norrländska läkemedelsdagarna 
för nittonde året i rad. Föredragen ska försöka besvara kritiska frågor av praktiskt värde 
för vården med den evidensbaserade kunskap vi har just nu. Hur handlar vi rent prak-
tiskt? Detta med hänsyn till resurser ute på ”fältet” och andra både hårda och mjuka 
faktorer som en läkare ute i praktisk vård måste ta hänsyn till.

De fyra nordliga läkemedelskommittéerna inbjuder till

Norrländska läkemedelsdagarna 2023

Eventuella frågor hänvisas till lakemedelskommitten@regionvasterbotten.se

Målgrupp: Läkare, sjuksköterskor  
  och farmaceuter

Tid:   7, 8 och 9 februari 2023  
  kl. 13.00–16.30

Plats:   Digitalt. Länk skickas till dig  
  som anmält dig

Ingen deltagaravgift detta år

Anmäl här: https://forms.office.com/Pages/
ResponsePage.aspx?id=BnNREleYyk21l-
Gw3DTWesL8gFkf3nlBDsUmgiSLJ-yhUMVV-
FR1IyN0VRTFY2V05ETjRRUFhETlNGMC4u

Anmäl  
senast:  29 januari 2023
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Bo Sundqvist,  
ordf. Läkemedels-

kommittén,  
Region Västerbotten

Maria Lindström, 
ordf. Läkemedels-

kommittén, 
Region Västernorrland

Bertil Ekstedt,  
informationsläkare  

Läkemedelskommittén, 
Region Västerbotten

Linda Grahn,  
ordf. Läkemedels-

kommittén, 
Region Norrbotten

Program 
Arrangörer:

Kristina Seling,  
ordf.  Läkemedels- 

kommittén, 
Region Jämtland Härjedalen

Dag 1 – tisdag 7 februari

13.00  Behandling av kronisk hjärtsvikt - en uppdatering 
 Mohammad Kavianipour, överläkare  
 Kardiologkliniken Sundsvall

14.15 Sömn och behandling av sömnstörning
 Lena Leissner, specialist i neurologi, klinisk neurofysiologi  
 och sömnmedicin Universitetssjukhuset Örebro

Dag 2 - onsdag 8 februari

13.00 Läkemedel, amning och graviditet
 Ludvig Petersson, med.dr. Specialistläkare, biträdande  
 överläkare klinisk farmakologi, Region Stockholm

14.15  Barn och läkemedel med fokus primärvård
 Fredrik Cederblad, barnläkare, barnallergolog  
 Uppsala Barncentrum och vårdcentral

15.30  Modern diagnostik och behandling av prostatacancer 
 Henrik Grönberg, professor Institutionen för medicinsk  
 epidemiologi och biostatistik Karolinska institutet.  
 Överläkare Prostatacancercentrum S:t Görans sjukhus,  
 Stockholm

Dag 3 – torsdag 9 februari

13.00 Varför räcker inte smärtlindringen till - fel sort?  
 Fel dos? Eller bara…fel?
 Karsten Ahlbeck, specialistläkare ane/iva/smärtlindring   
 Smärtkliniken S:t Görans sjukhus, Stockholm

14.15  Kan Livsstilsverktyget från svenska universitet ge ny   
 kostnadseffektiv prevention och behandling av  
 diabetes och hjärtkärlsjukdom?
 Anders Rosengren, professor, läkare sektionen för fysiologi   
 Göteborgs universitet

15.30 Kort tarm och läkemedel  
 - Läkemedelsinformationscentralen ELINOR
 Susanne Westman, apotekare Läkemedelsinformations- 
 centralen ELINOR, Läkemedelscentrum  
 Norrlands universitetssjukhus


